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VEJLEDNING 

26. august 2020 

 

  

A T U I S A R T O Q A R N E R M U T  U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U  A Q U T S I S O Q A R F I K  

F O R B R U G E R -  O G  K O N K U R R E N C E S T Y R E L S E N  



1 Generelt 

Karteldannelse indebærer, som en særlig kvalificeret overtrædelse af konkurrencelovens § 6, udøvelse af 

alvorlig økonomisk kriminalitet. Virksomheder – og ledende enkeltpersoner – der involverer sig i karteller 

kan derfor imødese betydelige sanktioner. Konkurrencelovens §§ 39 – 43 indeholder dog mulighed for, at 

tidligere karteldeltagere kan opnå sanktionsbortfald eller sanktionsnedsættelse, hvis de selv går til 

konkurrencemyndighederne og medvirker til at afsløre kartellet. Nedenfor gennemgås kort betingelserne 

for bortfald eller nedsættelse af sanktionen for karteldeltagelse, samt hvorledes processen for dette 

foregår. 

Hvis du vil ud af et kartelsamarbejde og søge om nedsættelse eller bortfald af sanktionen, kan du henvende 

dig til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.  

 

2 Hvad er et kartel? 

Ved en kartelaftale forstås en konkurrencebegrænsende aftale, samordnet praksis eller vedtagelse mellem 

virksomheder, som er i samme omsætningsled (dvs. er konkurrenter), der er i strid med konkurrencelovens 

§ 6, og som vedrører: 

- priser, avancer el. lign. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, 

- begrænsninger af produktion eller salg, 

- opdeling af markeder eller kunder eller 

- koordinering af bud. 

Aftaler om disse forhold anses for hardcoreaftaler, som i særlig grad er skadelige for konkurrencen og 

samfundet. Der sættes derfor særligt hårdt ind mod dem.  

 

3 Ansøgning om sanktionsbortfald 

Hvis en tidligere deltager i et kartelsamarbejde som den første henvender sig til 

konkurrencemyndigehderne med oplysninger om et kartelsamarbejde, som myndighederne ikke på 

ansøgningstidspunktet var i besiddelse af, er der mulighed for  at ansøge om, at sanktionen for selv at have 

deltaget i kartellet bortfalder, jf. konkurrencelovens § 39. En ansøgning fra en person, der er 

tegningsberettiget for virksomheden, og som angiver virksomheden som ansøger, gælder både for 

virksomheden, ledelsen og personalet.  

Kun den første ansøger, der afgiver de pågældende oplysninger, har mulighed for sanktionsbortfald. Senere 

ansøgere kan alene få sanktionsnedsættelse. Der skal være tale om oplysninger, der konkret og effektivt 

kan handles på. Dette indebærer, at oplysningerne skal give grundlag for en kontrolundersøgelse, 

ransagning, eller politianmeldelse. Har konkurrencemyndighederne eller politiet allerede foretaget sådanne 

konkrete skridt, skærpes kravet til oplysningerne, således at oplysningerne umiddelbart skal sætte 

myndighederne i stand til at konstatere en overtrædelse i form af et kartel (dvs. at de beviser kartellets 

eksistens og aktiviteter ud over enhver rimelig tvivl). 



Ud over afgivelsen af disse oplysninger, gælder der 3 yderligere krav. 

- Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele behandlingen af sagen.  

Dette indebærer bl.a. at ansøgeren skal udlevere alle øvrige relevante oplysninger, fyldestgørende 

besvare myndighedernes spørgsmål, og ikke må advare andre karteldeltagere om, at 

myndighederne har kendskab til kartellet. Samarbejdspligten indebærer dog ikke pligt til at udøve 

agentvirksomhed. 

- Ansøgeren skal ophøre med at deltage i kartelsamarbejdet fra ansøgningstidspunktet.  

Der må således ikke aktivt indgås nye ulovlige aftaler om f.eks. prisfastsættelse. Passiv deltagelse i 

kartellet mens myndighederne forbereder indgreb forhindrer dog ikke strafbortfald.  

- At ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartelsamarbejdet.  

Har en ansøger udøvet ulovlig tvang, sml. kriminallovens § 66, for at få andre virksomheder eller 

personer til at deltage i kartellet, kan der ikke opnås sanktionsbortfald. Hverken for ansøgerens 

egen rolle i kartellet eller for udøvelsen af den ulovlige tvang. Derimod hindrer det ikke 

sanktionsbortfald, at man selv har startet kartellet op eller har haft en ledende rolle i det. 

En virksomheds ansvar for karteldeltagelse ophører ikke, fordi ledelsen eller ejerkredsen skiftes ud. Hvis en 

ny ledelse eller ejerkreds bliver opmærksom på, at virksomheden hidtil har deltaget i kartelsamarbejde, bør 

de derfor straks henvende sig til konkurrencemyndighederne, så der er bedst mulig chance for at kunne 

udnytte reglerne om sanktionsbortfald. 

Der kan ansøges om sanktionslempelse under gennemførelsen af en kontrolundersøgelse eller ransagning. 

Da tiltaget allerede er iværksat, skal de skærpede oplysningskrav om umiddelbar beviselighed være opfyldt 

for at få sanktionsbortfald. 

Er betingelserne for sanktionsbortfald ikke til stede, f.eks. fordi virksomheden ikke er den første, der har 

henvendt sig, behandles ansøgningen i stedet som en ansøgning om sanktionsnedsættelse, jf. 

konkurrencelovens § 40. 

 

4 Ansøgning om sanktionsnedsættelse 

Hvis man ikke er den første, der har henvendt sig, eller myndighederne allerede har så mange oplysninger i 

sagen, at oplysningskravene ved sanktionsbortfald ikke kan opfyldes, kan der fortsat ansøges om 

sanktionsnedsættelse, jf. konkurrencelovens § 40. En ansøgning fra en person, der er tegningsberettiget for 

virksomheden, og som angiver virksomheden som ansøger, gælder både for virksomheden, ledelsen og 

personalet. 

I så fald kræves det, at man bidrager med oplysninger, som repræsenterer en betydelig merværdi i forhold 

til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af. Begrebet merværdi skal forstås i relation 

til værdien for opklaringsarbejdet og beviserne i sagen. Der skal afdækkes en betydelig mængde nye 

detaljer, eller ske en betydelig styrkelse af bevisets stilling, før oplysningerne anses for tilstrækkelige til at 

kunne begrunde sanktionsnedsættelse. 

Ud over kravet om oplysninger af betydelig merværdi, gælder de 3 yderligere krav, der er behandlet 

ovenfor under sanktionsbortfald, også som betingelser ved ansøgning om sanktionsnedsættelse. 



Den første ansøger, som opfylder de ovenstående betingelser (uden at kunne få sanktionsbortfald), kan få 

lempet sin bøde med 50 %. Den anden ansøger der kan opfylde betingelserne kan få lempet bøden med 30 

%. Disse to procentsatser er faste. Efterfølgende ansøgere, der fortsat måtte være i stand til at komme med 

oplysninger om kartellet af betydelig merværdi, kan få lempelser på op til 20 %, afhængigt af 

oplysningernes værdi. 

En tilståelse af selv at have deltaget i kartellet udgør ikke i sig selv afgivelse af oplysninger med betydelig 

merværdi. Der skal herudover gives oplysninger om andre karteldeltagere eller kartellet som helhed. 

 

5 Proceduren for ansøgninger 

Ansøgning om sanktionsbortfald eller sanktionsnedsættelse indgives som udgangspunkt til Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen. Er der allerede rejst sigtelse mod virksomheder eller personer med relation til 

kartellet, kan ansøgning tillige indgives til anklagemyndigheden.  

Ansøgning indgives af den enkelte virksomhed, eller af de enkeltpersoner, der har deltaget i kartellet. 

Virksomheders ansøgninger omfatter som nævnt også deres ledelse og medarbejdere. Flere virksomheder 

kan ikke ansøge samlet, medmindre de indgår i et koncernforhold, og det specifikt angives, hvilke 

koncernvirksomheder ansøgningen vedrører. En ansøgning kan udfærdiges med advokatbistand, ligesom 

en advokat kan ledsage ansøgeren ved indlevering. 

En ansøgning anses for modtaget, når den faktisk er kommet frem, dvs. på det tidspunkt den personligt 

afleveres til myndigheden, eller det tidspunkt den kommer frem med fysisk post. Ansøgningen skal være 

ledsaget af de oplysninger, der ligger til grund for den, og kan ikke anses for modtaget, før disse er 

myndigheden i hænde. Der udstedes kvittering for modtagelsen af ansøgningen med angivelse af 

tidspunktet for modtagelse. 

Når ansøgningen og oplysningerne er kommet frem, drøfter konkurrencemyndighederne og 

anklagemyndigheden om betingelserne for enten sanktionsbortfald eller sanktionsnedsættelse er til stede. 

Hvis der er enighed om, at oplysningerne lever op til kravene for en af disse, og de 3 yderligere krav tillige 

umiddelbart er opfyldt, udsteder den myndighed, der modtaget ansøgningen, et foreløbigt tilsagn om at 

betingelserne for enten sanktionsbortfald eller sanktionsnedsættelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed 

mellem myndighederne om, hvorvidt alle betingelser er opfyldt, kan der ikke udstedes et foreløbigt tilsagn. 

Det foreløbige tilsagn er et bindende løfte, dog betinget af at ansøgeren lever op til sine forpligtelser under 

sagsforløbet. 

Når sagens oplysning og vurdering er endeligt gennemført, meddeles endeligt sanktionsbortfald eller 

sanktionsnedsættelse i overensstemmelse med det foreløbige tilsagn. Sanktionsbortfald meddeles af 

anklagemyndigheden i form af et tiltalefrafald. Sanktionsnedsættelse meddeles af anklagemyndigheden, i 

form af et reduceret administrativt bødeforlæg, eller ved indbringelse af sagen for domstolene med en 

reduceret sanktionspåstand. 


